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зацию и решать организационные конфликты. Важность этих вопросов 

привела к созданию нового направления в современном менеджменте, ко-

торый имеет название этика бизнеса. Этические ценности устанавливают 

набор стандартов, которые определяют, что хорошо  и что плохо в веде-

нии дел и принятии решений. Необходимым условием принятия ценнос-

тей есть практическое участие работника в деятельности организации, на-

правленной на реализацию этой, ценности.  При формировании и практи-

ческом внедрении этических ценностей используется определенный ин-

струментарий который   включает ритуалы и церемонии, истории, язык, 

символы. Все это отображает что-то значительное для корпорации, какую-

то этическую ценность.   

 Таким образом, корпоративную культуру можно считать интегра-

цией индивидуальных и институциональных ценностей и убеждений ко-

торые можно использовать в целях повышения эффективности функцио-

нирования предприятия. И поскольку она есть важным инструментом   

управления персоналом, то требует творческого (а не механического) под-

хода, индивидуализации и  осуществление непосредственного влияния на 

долгосрочные перспективы.  Ее целью есть формирование  традиций тру-

дового коллектива, обеспечение профессиональной подготовки его членов 

и эффективное использование  труда   для достижения целей организации.   
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DIAGNOSTICUL – FAZĂ PREMERGĂTOARE PROCESULUI

DE RESTRUCTURARE A ÎNTREPRINDERII 

Carolina TCACI,  lector sup., U.S.B. 

“Nu există nimic mai veşnic decât schimbarea.” 

Management of producer’s industrial unit must be examine like 

ale the elements of the structural unity actual relations of thew (relations 

structural unity). Every process of system’s change  of management must 

begin with diagnosis’s activity and to finish the same with it. 

Like a management’s method, the diagnosis is a process of factory’s 

investigation and their structural unity. 

CZU: 334.7
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It’s very important for factory of Moldova to active changes in 

managerial’s systems, it’s become of  influence of many factors such as: 

the loss of markets, high price of capital, the lower development of 

technology, the ligh price for energetic’s resources and other. 

Managementul întreprinderii producătoare, fiind abordat ca un sis-

tem, trebuie examinat din punct de vedere al totalităţii elementelor – sub-

sistemelor - şi a relaţiilor dintre ele (subsisteme de legătură). Valorificarea 

maximă a resurselor întreprinderii producătoare poate avea loc numai în 

contextul restructurării managementului acesteia.       

Conceptul tranziţiei la economia de piaţă îmbină mai multe nivele şi 

modalităţi de reformare socio-economică. Un rol deosebit îi aparţine nivelului 

microeconomic, unde, pe prim-plan, apar sistemele manageriale. Puterea 

agenţilor economici este condiţionată de sistemele manageriale şi particularită-

ţile lor specifice pentru fiecare întreprindere, precum şi de specificul tehnolo-

giilor utilizate. În economia actuală schimbările tehnologice conturează 

tendinţe spre decentralizarea activităţii şi, în acelaşi timp, accelerarea procese-

lor de restructurare a întreprinderilor şi sistemelor lor manageriale.  

Necesitatea insistentă a restructurării sistemului managerial al 

întreprinderii producătoare  apare în momentul acutizării crizei. La 

simptoamele crizei se referă scăderea nivelului beneficiului, reducerea cotei de 

piaţă, reducerea nivelului lichidităţii etc. Cauzele acestor probleme sunt, după 

părerea noastră, modificările profunde ce au loc în mediul extern şi 

incapacitatea întreprinderii de a face faţă cerinţelor acestui mediu. În această 

situaţie, creată de inerţia întreprinderii, drept sarcină strategică este considerată 

restructurarea sistemului managerial al întreprinderii producătoare. 

Necesitatea restructurării sistemului managerial al întreprinderii 

producătoare este dictată de activitatea de piaţă a întreprinderii 

producătoare. Restructurarea sistemului managerial permite de a rezolva 

problemele ce condiţionează criza întreprinderii producătoare.       

În cazul R. M., analiza modificării structurii agenţilor economici  confir-

mă în mod cert, că diminuarea puterii întreprinderilor nu a introdus în activitatea 

lor mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi competitivitate. Aceasta se explică prin 

faptul, că aceste modificări nu sunt corelate cu metodele, tehnicile şi instrumenta-

riul de management al schimbărilor tehnologice în conformitate cu cerinţele pieţei. 

Scopul general al procesului de restructurare constă în imple-

mentarea de schimbări care ar permite funcţionarea întreprinderii în condi-

ţii de eficienţă majoră.  
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Scopul  concret a procesului de restructurare a întreprinderii ţine 

de specificul activităţii sale, de strategia de dezvoltare adoptată, scopurile 

specifice şi rezultatele diagnosticului prerestructurare. De exemplu, ca scop 

de bază a procesului de restructurarea promovat la  S.A. ”Răut” este creşte-

rea eficienţei funcţionării întreprinderii fără atragerea mijloacelor împrumu-

tate. Pentru obţinerea acestui scop s-a preconizat de a utiliza următoarele 

strategii de restructurare: 

 Crearea unui aparat de management profesionist capabil de a pilota, 

conduce, administra şi gestiona întreprinderea în condiţii de piaţă; 

 Implementarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor moderne de manage-

ment al producţiei în scopul adaptării sistemului de producţie la relaţiile de 

piaţă; 

 Remodelarea structurii organizatorice, de conducere şi de producţie 

pentru aducerea în corespundere cu cerinţele economiei de piaţă; 

 Remodelarea subsistemului informaţional al întreprinderii prin crearea re-

ţelei computerizate în scopul creării condiţiilor optime pentru luarea deci-

ziilor de conducere; 

 Acumularea capitalului fix în scopul efectuării unei eventuale moder-

nizări a producţiei; 

 Acumularea capitalului circulant necesar organizării activităţii eficien-

te a noilor subdiviziuni din cadrul întreprinderii (logistică, promovări, 

publicitate, dirijare şi certificare a calităţii etc.); 

 Promovarea complexului de traininguri pentru managerii de toate nive-

lurile de conducere în scopul acumulării cunoştinţelor şi schimbului de 

experienţă în materie de activitate în condiţiile de piaţă. 

Scopul restructurării sistemului de management al întreprin-

derii constă în asigurarea creşterii eficienţei managementului prin  crearea 

reţelei informaţionale locale şi adâncirea cunoştinţelor în domeniul 

activităţii întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă, care constituie o 

direcţie de restructurare a întreprinderii în general. 

Trebuie să recunoaştem, că activitatea marii majorităţi a  întreprinde-

rilor industriale în R M., la moment,  mai este încă ineficientă: producţie neren-

tabilă, creşterea pierderilor din activitatea de bază, capacităţi de producţie neutili-

zate, obligaţiuni faţă de buget şi alţi creditori, reduceri ale muncitorilor şi funcţionarilor.  

Aproximativ aceiaşi situaţie exista şi în marea majoritate a întreprin-

derilor foşti “giganţi” ai economiei naţionale. Relativ viabile rămâneau doar în-

treprinderile din industria agroalimentară, necătând la faptul că şi aici existau 

destule probleme: utilaj şi tehnologii învechite, pierderea pieţelor de desfacere, 

produse necompetitive etc. Cea mai mare problemă rămâne, în acest context, 
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lipsa experienţei şi incapacitate managementului întreprinderii de a stopa 

progresarea crizei şi a lua măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei. 

Una din căile reale de depăşire a crizei întreprinderilor mari este res-

tructurarea acestora, adică modificarea structurii tehnologice, de producţie, 

gospodăreşti, organizatorice, precum şi a balanţei în scopul lărgirii pieţelor de 

desfacere, venituri şi capital. 

Restructurarea activităţii întreprinderii producătoare include im-

plementarea schimbărilor, ce ţin de modul de viaţă şi activitate a companiei, 

producţie şi crearea circulaţiei valorilor sub forma produselor şi serviciilor. 

Mai ales, se face simţită necesitatea acestor schimbări în sistemul de 

management al întreprinderii.   

Determinarea gradului şi a concentrării schimbărilor, precum şi 

acţiunile strict necesare pentru dirijarea acestor schimbări sunt sarcini, ce 

conţin un anumit grad de risc. Ca urmare, restructurarea reprezintă o 

activitate serioasă, care necesită un management corect şi participarea 

tuturor sistemelor şi subsistemelor de management. Totodată, schimbările 

imprevizibile ce caracterizează economia de piaţă în general şi, în special 

cele dictate de concurenţă, impun caracterul incontinuu al restructurării. 

Periodic evaluarea activităţii demonstrează necesitatea schimbărilor în 

activitatea administrativă, cu scopul de a se adapta restricţiilor şi cerinţelor de 

care se ciocneşte întreprinderea atât în activitatea internă, cât şi la scară internaţională. 

Orice proces de restructurare sistemică a managementului trebuie 

să pornească de la activitatea de diagnosticare şi, în viziunea noastră, să 

sfârşească la fel cu ea. Respectiv, diagnosticul prerestructurare ne permite 

să stabilim coordonatele de la care pornim şi care trebuie să fie modificate, 

atunci diagnosticul postrestructurare ne permite să evaluăm eficienţa 

restructurării sistemului managerial.  

Ca metodă de management, diagnosticarea este procesul de 

cercetare  a întreprinderii şi a subsistemelor sale structurale sau procesuale 

prin utilizarea unui instrumentar economic, financiar sau managerial specific 

în scopul depistării coordonatelor cantitative, calitative şi cauzale  ce urmează 

a fi modificate pentru revigorarea sistemului (întreprinderii) în întregime.   

În calitate de particularităţi ale diagnosticării menţionăm: 

 Diagnosticarea constituie activitatea premergătoare elaborării strategiei 

de dezvoltare a întreprinderii prin stabilirea coordonatelor punctelor 

forte şi punctelor slabe; 

 Diagnosticarea trebuie să însoţească orice proces nu numai de elabora-

re, dar şi de implementare a schimbării pentru a avea posibilitatea de a 

introduce, în caz de necesitate,  corectări; 
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 Diagnosticarea este un proces de verificare prealabilă a ipotezei atunci, 

când se adoptă decizii de importanţă diversă; 

 Diagnosticarea este parte componentă a metodologiei restructurării 

manageriale, economice sau financiare a întreprinderii; 

 Diagnosticarea  ţine atât de evaluarea mediului intern al întreprinderii, 

cât şi a mediului extern al ei. Dat fiind acest fapt, se efectuează o in-

vestigare complexă a poziţiei interne şi externe a întreprinderii. 

Viabilitatea de lungă durată a întreprinderii depinde de capacitatea mana-

gerilor de a introduce schimbările necesare pentru minimizarea pericolelor şi uti-

lizarea la maxim a oportunităţilor, depăşirea punctelor slabe şi intensificarea 

punctelor forte, respectiv, a capacităţii managerilor de a depista în rezultatul diag-

nosticării punctele „vicioase” şi a punctele „virtuoase” în activitatea întreprinderii.

În cazul întreprinderilor din Moldova este vădită necesitatea 

restructurării de diferit grad, dat fiind faptul, că practic toate întreprinderile 

au suportat influenţa negativă a unor factori atât de ordin obiectiv, cât şi de 

ordin subiectiv: pierderea pieţelor de desfacere, căderea nivelului 

tehnologic, creşterea costului capitalului, creşterea preţului la resurse 

energetice, scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, etc.  
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